
 
 

 

PESQUISA DE PREÇOS NOS SUPERMECADOS DE FRANCA/SP 
Junho 2014 

 
Em junho/2014 nova queda de preços é observada nos preços dos produtos de supermercados na cidade de 
Franca/SP 

 
O Uni-FACEF – Centro Universitário de Franca realiza todos os meses por meio do 

Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais – IPES o levantamento de preços ao consumidor nos 
supermercados de Franca. A pesquisa realizada entre os dias 10 e 11 do mês de junho pode verificar a 
ocorrência de uma nova queda nos valores dos itens pesquisados. A pesquisa segue um padrão 
metodológico, possibilitando a consolidação de dados coletados em 15 estabelecimentos do setor. Os 
critérios de marcas e de pesos/volumes são mantidos, garantindo a presença de um parâmetro mensal. 

 
Tabela 1: Variação Percentual dos Grupos que Compõe a Pesquisa de Preços nos Supermercados 

de Franca em 10 e 11 de Junho de 2014. 

Grupos que compõe a 
pesquisa de preços 

Variação percentual em 
relação à pesquisa anterior 

Item da cesta com variação mais 
significativa 

Básicos 
 

-4,31% 
 

Batata: -27,87% 
Alface Americana: -23,14% 
Amido de Milho Maizena: 5,09%* 

Carnes -1,64% 
Frango Inteiro Resfriado: -7,75% 
Carne de 1ª – Contra Filé: -4,20% 
Carne de 1ª – Coxão Mole: 0,48%* 

Matinais 0,81% 
Coador de Papel Melita 103: -1,84%* 
Café Torrado e Moído Terreiro: 0,23% 
Pão Francês: 4,38% 

Enlatados 2,23% 
Massa de Tomate Elefante: -0,96%* 
Maionese Helmann’s: 3,97% 
Leite Condensado Nestlé: 4,05% 

Frios e Laticínios 2,61% 
Salsicha à Granel Sadia: -5,38%* 
Apresuntado Fatiado Sadia: 4,96% 
Linguiça Toscana Seara: 11,16% 

Produtos de Limpeza 0,57% 
Limpador Multiuso Veja Tradicional: -0,97* 
Sabão em Pó Omo-Multi-Ação: 2,15% 
Detergente Líquido Ypê: 2,20% 

Higiene -1,46% 
Escova Dental Johnson 40: -7,34% 
Sabonete Lux: -5,64% 
Absorvente Feminino Sempre Livre: 3,39%* 

Cervejas e Refrigerantes 1,85% 
Coca-Cola Pet: -0,06%* 
Guaraná Antarctica Pet: 6,67% 

 Fonte: Uni-FACEF/IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais). 
 *Exceções que impactaram no preço geral do grupo 

 
A variação nos preços entre os meses de maio e junho foi negativa, com uma queda de 

0,60 pontos percentuais no conjunto dos produtos pesquisados. De forma geral, em maio a cesta de 
produtos pesquisada obteve um valor médio de R$ 378,17, já no mês de junho os mesmo produtos 
registraram um somatório de R$ 375,90. 

Os dados coletados são agrupados de acordo com sua natureza, desta forma, é possível 
também, verificar as altas por categorias de produtos. A Tabela 1, anteriormente apresentada, 
demonstra tais dados de forma detalhada, e por meio dela se verifica que a maior variação ocorreu no 



 
 

 

grupo que congrega “Básicos”, com uma baixa de 4,31 pontos percentuais. Embora tenha havido uma 
queda, no somatório geral, cabe pode-se destacar que um maior número de grupos sofreu alta, se 
comparados os valores individuais, como pode demonstrar o Gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Demonstração gráfica da variação percentual dos grupos que compõe a pesquisa de 

preços nos supermercados de Franca em 10 e 11 de junho de 2014. 

 
        Fonte: Uni-FACEF/IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais). 

         
 A seguir, serão demonstrados alguns itens que compõem os grupos pesquisados: 
 

Grupo: “Carnes”: 
No geral, grupo sofreu variação negativa em seu valor, sendo registrada uma queda de 1,64% no 

conjunto de variedades, após três meses de elevação. Mesmo a carne bovina tendo registrado ligeira 
elevação na “Carne de 1ª – Coxão Mole”, em sua média também se mostrou negativa. 

 

 CARNE BOVINA: A carne de boi vem apresentou elevação em seu preço por alguns 
meses, mas em junho pode ser constatada uma queda. A “Carne de 1ª – Contra Filé”, por 
exemplo, passou de R$ 16,70 para R$16,00, na comparação entre maio e junho. 
Especialistas apontam a incidência de uma queda nas vendas para o mercado externo 
como a principal causa da baixai. 

 

 FRANGO: Também na contramão do mês de maio, a carne de frango sofre queda no mês 
de junho. Cotada a R$ 4,76 no mês passado, ela enfrentou uma queda de 7,75%, 
chegando a R$ 4,39. Uma tentativa frustrada de especulação por parte dos produtores é 
a principal causa do ocorrido. Na esperança de elevar os preços, por decorrência dos 
jogos do Mundial de Futebol, os granjeiros resolveram estocar a carne, entretanto a alta 
do produto ocorrida no mês passado reduziu o consumo e fez com que os estoques se 
enchessem além das expectativas dos produtores. Por ser um alimento perecível não foi 
possível manter todo o estoque da ave nos depósitosii. 

 
Grupo: “Básicos”: O grupo seguiu a tendência demonstrada no mês de maio e se viu mais uma vez em 
queda. Novamente os hortifrútis são os maiores responsáveis pela variação. Como destaque pode ser 
tomado: a Alface Americana, a Batata, a Laranja Pera e o Tomate, todos para oscilando negativamente. 
 



 
 

 

 BATATA: Responsável pela maior queda do período, a Batata sofreu um decréscimo de 
27,87%, entre os meses de maio/junho, cotada a R$ 3,35 recuou para R$ 2,42. Para 
especialistas a causa desta queda se encontra em um desequilíbrio na relação 
demanda/oferta, sendo que ocorreu um excedente nos estoques dos produtores. Por se 
tratar de um produto muito perecível, a melhor solução foi um recuo no preçoiii. 

 

 ALFACE AMERICANA: Outro produto que viu seu preço reduzir em decorrência do 
excesso de oferta foi a Alface. Com 23,14% de baixa, a hortaliça passou por um período 
de troca de safra, com renovação da lavoura. Desta forma, o produto colhido foi 
ofertado ao consumidor iv. 
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i Disponível em <http://www.olhardireto.com.br/agro/noticias/exibir.asp?noticia=Queda_nas_vendas_para_ 
o_mercado_externo_fazem_preco_da_carne_bovina_cair_ao_consumidor&edt=3&id=15677>. Acesso em 
13 jun. 2014. 
ii Disponível em <http://pecuaria.ruralbr.com.br/noticia/2014/06/precos-da-carne-de-frango-iniciam-mes-em-

queda-4519777.html>. Acesso em 13 jun. 2014. 
iii
 Disponível em <http://spnoticias.com.br/?p=3456>.  Acesso em 13 jun. 2014. 

iv 
Disponível em http://www.folhavitoria.com.br/economia/noticia/2011/01/coentro-alface-e-couve-ja-

registram-queda-de-precos-na-ceasaes.html>.  Acesso em 13 jun. 2014. 


